
 

Тържеството по случай откриването на новата учебна година 

 

 



 

 

 

 

 

 



С награди от ІІI ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА “ЛАЗУРНИ ВЪЛНИ” 

 

Ученици от 11 д клас участваха в пленера от раздел Изобразително изкуство в ІІІ ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ 
НА ИЗКУСТВАТА “ЛАЗУРНИ ВЪЛНИ”. Той се проведе в Неа Врасна /Р Гърция/ от 14 до 17 май . В 
близост до лазурния морски бряг се пробуди творческия заряд в младите творци, осъществиха се нови 
контакти и приятелски взаимоотношения. Цел на фестивала е да популяризира и развива творческа 
изява на деца и младежи, занимаващи се с танцово и изобразително изкуство. В пленера заедно 
художниците от Благоевград участваха групи от София, Пловдив и Кюстендил. 3 от четирите награди в 
последната възрастова група (15 – 20 години) са на възпитаниците от НХГ.  

Десислава Кадийска се класира на 1 място, а Полина Караджова и Мария Мицева взеха 3 място. Всички 
останали получиха медали и грамоти за участието си. Ето и творбите на спечелилите: 

 



 

 

Изложба на абитурентите от Национална хуманитарна гимназия "Св.св. Кирил и Методий" 
24-ма абитуренти от паралелка "Изобразително изкуство" на НХГ "Св.св. Кирил и Методий" наредиха 
свои творби на изложба в галерия "Македония арт". Експозицията включва 54 творби от дърворезба, 
живопис и графика и е чст от програмата, посветена на 130-годишнината от основаването на 
гимназията. Класната ръководителка Бонка Ичкова пожела на абитурентите да крачат смело в живота и 
подчерта, че творбите са уникални с това, че за пръв и последен път един клас излага съвместно своите 
творби заедно. Госпожа Марковска подчерта, че нито един успех не е случаен, тъй като е плод на много 
труд. Господин Атанс Янев пък пожела на абитурентите да бъдат здрави, силни и да постигат мечтите 
си. Изложбата ще остане до 20 май. 

 
 
 



“Гласовете ви чувам. Личностите на Гимназията и България.” 

На 29 и 30 април Регионален исторически музей Благоевград бе домакин на Национална научна 
конференция на тема: “Гласовете ви чувам. Личностите на Гимназията и България.”, посветена на 130-
годишнината от основаването в град Солун на Българската мъжка гимназия. Организатори са Община 
Благоевград, Институт по история при БАН, Македонски научен институт – София и Национална 
хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий”, която е правоприемник на Солунската мъжка гимназия. 

Научният форум бе председателстван от член кор. акад. д. и. н. Георги Марков – директор на Института 
по история при БАН и бе открит от кмета на Община Благоевград Костадин Паскалев, който подчерта 
изключителния принос на Солунската гимназия за културното и духовно наследство в България. 

В своето слово акад. Георги Марков сравни Солунската мъжка гимназия с Априловската гимназия в 
Габрово. “В Солунската гимназия се взима решението за Илинденско-Преображенското въстание. Тук е 
връзката между църквата, просветата и революцията, защото Солунската гимназия става едно гнездо на 
революционери, общественици, учени, които излитат към всички посоки на българските земи, предимно 
в Македония и Одринска Тракия, които тогава са под властта на Османската империя.” – отбеляза акад. 
Марков, като призова днешното поколение да помни, че има непреходни завети, като този, завещан ни 
от едно свидетелство от 1887 г. на Прилепското основно българско училище «Св. св. Кирил и Методий»: 
«Люби народа си, служи на Отечеството. Богатството се изгубва. Науката остава.» 

Директорът на РИМ – Благоевград Галина Миленкова прочете поздравителен адрес към участниците в 
конференцията от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов: «С решението на 
нашите предци за създаването на Солунската мъжка гимназия се полагат основите на модерната 
българска образователна школа- акт, който спомага за утвърждаване на националното самочувствие и 
гордост на младата българска държава. През 1880 г. възрожденецът Кузман Шапкарев, заедно със 
своите съмишленици и със съдействието на Българската община и на Екзархията в Солун, поставя 
началото на Солунската българска мъжка гимназия «Св. св. Кирил и Методий». Стотици са 
възпитаниците на Гимназията, формирали интелигенцията на нова България – учени, университетски 
преподаватели, дипломати, поети, писатели, инженери, архитекти, офицери, министри, художници. 
Гордост за България са интелектуалците Симеон Радев и Атанас Далчев, получили образованието си в 
Гимназията. Учители и ученици на Гимназията са активни участници в освободителните борби – Даме 
Груев, Гоце Делчев. Българското училище в Македония е възпято от патриарха на българската 
литература Иван Вазов в стихотворението «Посещение на Солунската гимназия» - се казва в 
поздравителния адрес. Минисър Игнатов изразява и своята увереност, че днешните възпитаници на 
този духовен център ще съхранят възрожденския дух и ще продължат традициите на своите 
предшественици. 

В авторитетния научен форум взеха участие над 50 български учени и специалисти – от Института по 
история и Института по балканистика към БАН, от Македонски научен институт – София, 
Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий», Пловдивски университет «Паисий 
Хилендарски», Шуменски университет «Константин Преславски», Военна академия «Г. С. Раковски», 
ЮЗУ «Неофит Рилски», Регионалните исторически музеи в Благоевград, Ловеч, Стара Загора, Плевен, 
Историческите музеи в Казанлък, Разлог, Петрич, Гоце Делчев, Централен държавен архив – София, 
Научен архив на БАН, Териториална дирекция архиви – Благоевград и Пловдив.  

Конференцията бе съпътствана и от фотоизложба, художествена изложба на ученици от парлека 
«Изобразително изкуство» при НХГ «Св. св. Кирил и Методий», прожекции на тематични филми, 
свързани с историята на гимназията. 



 

Севдана Марковска - директор на НХГ "Св.св.Кирил и Методий" и акад. Георги Марков с ученици от НХГ 
"Св.св.Кирил и Методий" 

 



 

 

Отлични изяви на отборите по баскетбол - момичета и момчета на НХГ „Св.св.Кирил и Методий” 

На 20 април на областното първенство по баскетбол отборът на момчетата при НХГ „Св.св.Кирил и 
Методий” при оспорвана битка спечели 2-ро място. 

Отборът на момичетата 10-12кл. при НХГ „Св.св.Кирил и Методий” се класира на първо място. 

На 3 юни, ще играят на финалите на републиканското първенство, което ще се състои в гр.Перник. 
Пожелаваме им успех! 

С П И С Ъ К 

на отбота по баскетбол /момичета/ 
1.Полина Караджова 11Д 

2.Гергана Гошева 11А 

3.Лилиана Гоцева 12А 

4.Ива Иванова 10Б 

5.Стела Пецева 12А 

6.Радостина Александрова 10А 

7.Евелина Пандулева 12В 

8.Галина Симеонова 9А 

9.Кристина Гоцева 9А 



 

 
С П И С Ъ К 

на отбора по баскетбол /момчета/ 
1.Петър Михайлов 12В 

2.Николай Манов 12Б 

3.Велислав Атанасов 12В 

4.Борис Георгиев 11А 

5.Филип Митов 11В 

6.Кирил Георгиев 10Г 

7.Тома Манасиев 11В 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИВАН ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ – ПЪРВЕНЕЦЪТ НА НХГ НА ЕЗИКОВОТО ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ 

ЧЕСТИТО НА ИВАН И НА ПРЕПОДАВАТЕЛКАТА МУ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – КАЛИНКА ЙОРДАНОВА! 

 

 

Димитрия Мавродиева e победител в конкурса “До Брюксел и назад”, организиран от евродепутатката 
Мария Неделчева. Наградата беше пътуване до Брюксел, където тя прекара три незабравими дни. Ето 
какво разказва ученичката: 

Първият ден, малко изморителен, беше вълнуващ за всеки един от победителите. Първото нещо, което 
направихме след настаняването ни в хотела, беше да отидем в Европейския парламент. Там се 
срещнахме с Мария Неделчева. Имахме възможността да се снимаме до българското знаме. Бяхме 
много горди! 

Втория ден, вече отпочинали, посетихме парламента отново. Там присъствахме на представянето на 
книгата “Европа 2020”, където имахме възможност да задаваме своите въпроси, и където получавахме 
честни отговори. 

Третия ден не посетихме парламента, но посетихме парка Mini Europe. Там всяка страна е представена 
с макет. България присъства с макет на един от най-големите ни архитектурни паметници – Рилския 
манастир. 

Това бе едно дългоочаквано и незабравимо пътуване! 



 
 

 



 
От тук може да изтеглите есето на Димитрия, с което тя спечели първа награда. До Брюксел и назад 

 

МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО КЪМ НХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ” 

организира подготовка за изпита по 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

http://nhg-blg.com/do_briuksel.doc


 

 

Обучители от СИП-а по сексуално и репродуктивно здраве изнесоха занимание на група ученици и 
учители. Прилагайки интерактивни методи, те запознаха с основни знания и нововъведения в 
контрацепциятя. Усмихнати, активни обучители и обучавани се занимаваха с удоволствие. 

 

 

На 20.03.2010 година ученичките Златина Методиева от 12 г кл., Цветелина Вагалинска от 10 г кл. с 
преподавател Милана Влахова и Надежда Гоцева от 10 г. кл с преподавател Здравка Барякова взеха 
участие и се представиха успешно на шести детско-юношески национален конкурс ,,Орфеева дарба'' 



гр.София. Представянето на Златина беше удостоено със златен медал, а Цветелина и Надежда обраха 
овациите на публиката за индивидуално и дуетно изпълнение, като получиха грамоти. 

 

 

На 14 март /неделя/ в 11:00 ч. в ПМГ „Акад. С.Корольов“ се проведе четвъртото издание на 
Международното състезание „Лингвистично кенгуру”. За втора поредна година то е включено в 
Националния календар за извънучилищните дейности (НКИД) на Министерството на образованието, 
младежта и науката (МОМН) за учебната 2009/2010 г., утвърден със Заповед № РД 09-1610/15.09.2009 г. 
Отборът на НХГ се състои от 17 ученици /английски, испански и немски език/ в двете групи: 9 -10 клас и 
11-12 клас. 



 

 

На 15.03.2010г. в НХГ"Св. св. Кирил и Методий" природо математическото обединение организира 
обучителен семинар на тема "Правила при създаване и представяне на презентации". Лектори бяха: 
Миглена Велячка и Албена Узунова. 

 

На 12 февруари от 17:00 часа в Младежки дом – Благоевград се откри изложба на учениците на 
Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий” по повод предстоящите празници на Св. 
Валентин и Трифон Зарезан. Основно участие в изложбата взеха учениците от 9д клас с преподавател 
Александра Петкова. Изложбата представя 30 живописни , 5 графични и 5 декоративно – приложни 
творби. Къде по детски наивно, къде по – професионално, те са изобразили своите представи за 
любовта и виното, усетени и интерпретирани в цвят и щрих. Широкия диапазон на идеите и асоциациите 
в предложените произведения варира от реализъм до абстракция. Чувство за хумор, добра техника и 
жизнерадостни цветове са другите отличителни черти на изложбата. Един приказен свят, изпълнен с 
топлина и светлина, с много любов. 

Ако нарисуваме любовта в картина, тя ще включва цялата палитра от болка и радост, от страх и 
смелост, от нежност и лудост в сърцето. Тя може да бъде красив пейзаж, вълшебен танц, нежна 
прегръдка, страстна целувка или просто образа на любимия човек. Може би абстракцията ще покаже по 
- добре нежните трепети илибуйните пламъци внашето сърце.Всичките тези превъплъщения на любовта 
срещаме в рисунките на младите худовници. В част от картините пък виждаме традиционните процеси 
около винарството. 

Награди получиха следните ученици: 

· Награда ГРАФИКА: Сотир Коларов 

· Награда ЖИВОПИС: Стефан Гошенков и Рая Георгиева 

· Награда ДЕКОРАТИВНО – ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО: Полина Караджова 

 

 

По повод Деня на влюбените Св. Валентин на 12.02.2010 г. беше проведена акция по раздаване на 
червени ленти с надпис ,,Любовта е най-силния наркотик" и брошури за полово предаваните болести 
във фоайето на НХГ. Организатори са ученичките от IX в клас, които участват в реализацията на проекта 
,,Наркотиците или как да се предпазим от тях". 
Целта на проекта е да бъдат обучени ученици-доброволци и да предадат получените знания сред 
връстниците си.  



Предоставянето на специализираната информация е от страна на студенти от ЮЗУ ,,Неофит Рилски", 
специалности ,,Социални дейности", ,,Психология" и ,,Право", които ще бъдат обучители. 

 

 

От 15.03. - 19.03.2010г., Община Благоевград организира кино фестивал "София филм фест в 
Благоевград". Прожекциите ще се проведат в кино "Синемакс" - Благоевград. 

На 18 декември 2009г. ученичките Зоя Боцева и Александра Готева от 10а клас спечелиха второ място 
със своята презентация в конкурса "Моето разследване за наркотиците". В конкурса участваха деца от 
целия регион. Организатор на събитието бе Областен съвет по наркотични вещества, община 
Блгоевград и Младежки дом. Александра и Зоя бяха наградени с енциклопедии "Тайните места на света" 
и грамоти. 

 

 

Първа нагрда в конкурс "До Брюксел и 
назад"    

Ученичката от 10а клас Димитрия Мавродиева спечели първа награда в престижния конкурс "До 
Брюксел и назад", организиран от евродепутатката на ГЕРБ Мария Неделчева. Конкурсът бе 
организиран от община Благоевград, а голямата награда е пътуване до Брюксел. 

 

На 11.12.2009 г. ( петък) в хорова зала на НХГ Св.Св. ,,Кирил и Методий'' гр.Благоевград от 18.10 ч. ще 
се проведе съвместна продукция на класовете по облегат ,,Пиано'' с преподаватели Ина Александрова, 
Илияна Георгиева и класа по специален предмет ,,Народно пеене'' с преподавател Милана Влахова. 

Ученичка на НХГ стана лице на „Малешево пее и танцува"” 

Красивата Виктория Спасова от Благоевград, ученичка в Национална хуманитарна гимназия “Св. Св. 
Кирил и Методий” в Благоевград, безапелационно бе избрана за лице на фестивала “Малешево пее и 
танцува” - Микрево 2009. 



Виктория, която бе поставена под №4 в номинациите, оглави първото място в класирането, след като 87 
от гласувалите дадоха гласа си за нея. На второ място остана съученичката й Филка Шиндова - №3, със 
събраните 22 гласа. На специална церемония в общината кметът Валентин Чиликов лично ще награди 
Виктория. 

 

Конкурс "Млади таланти на Югозапада"” 

Ученици от музикалните паралелки към НХГ Св.Св. ,,Кирил и Методий'' гр.Благоевград взеха участие в 
регионален конкурс ,,Млади таланти на Югозапада'', който се проведе на 04.12.2009 г. в гр.Благоевград . 
С първо място бяха наградени: Златина Методиева от 12г кл.(народно пеене) и Филип Аргиров от 11г 
кл.(тамбура), с преподаватели Милана Влахова и Веселин Колев. С второ място бяха удостоени 
Димитрина Тагарева от 11г.кл.(народно пеене) с преподавател Пиринка Обецанова и Борислав 
Смилянов от 11г кл.(акордеон). Успешно се представиха и останалите участници в конкурса: Цветелина 
Вагалинска, Филка Шиндова, Надежда Гоцева, Гергана Кондева, Петър Белчев, Ивана Василева, 
Кристиян Въчарски. 

Народният хор към НХГ"Св.св. Кирил и Методий" ще участва в концерт по случай петгодишния юбилей 
на телевизия "Родина" на 1 декември от 19.00 часа в театър "Никола Вапцаров". 

Изложба на рисунки от пленера "Есен 2009" 

Учениците от 10д клас представиха своите рисунки в изложба във фоайето на община Благоевград на 
25 ноември. 

Учениците от Национална хуманитарна гимназия "Св.св.Кирил и Методий" Благоевград ще участват в 
Международния фестивал "Малешево пее и танцува" в село Микрево на 23.10.2009 г. 

На 23.10.2009 г учениците от Национална хуманитарна гимназия„Св.св.Кирил и Методий” Благоевград 
профил „Изкуства-Музика” ще вземат участие в Международния фестивал „Малешево пее и танцува” в 
с.Микрево. Учениците по народно пеене при г-жа Мариана Ангелова и г-жа Милана Влахова и по 
тамбура при г-н Веселин Колев се готвят с желание и ентусиазъм за предстоящия фестивал за да 
завоюват нови успехи и отличия. 



Учениците от Народен оркестър при Национална хуманитарна гимназия "Св.св.Кирил и Методий" с 
Почетна грамота на VIII Национален фестивал на мъжките певчески фолклорни формации в град Разлог  

На 03.10.2009 г. Народния оркестър към Национална хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий” 
Благоевград взе участие в VIII Фестивал на Мъжките фолклорни певчески формации в град Разлог. 
Оркестъра участва с изпълнение на 2 песни от Пиринския край - „Милица” и „Старата Скопска чаршия”. 
Многобройната публика изпълнила читалището в град Разлог приветсва с бурни аплодисменти и овации 
професионалното изпълнение на оркестъра,което освен публиката впечатли и Уважаемото жури,които 
присъдиха Почетна грамота на Народния оркестър към Национална хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил 
и Методий”. 

Участие на ученици от Национална хуманитарна гимназия "Св.св.Кирил и Методий" в концерт по случай 
празника на град Кочериново 

На 20.09.2009 г. учениците от паралелки профил „Изкуства-Музика” към Национална хуманитарна 
гимназия „Св.св.Кирил и Методий” Благоевград участваха в концерт по случай празника на град 
Кочериново. Музикален поздрав от песни и инструментални изпълнения към гражданите и гостите на 
град Кочериново от името на НХГ „Св.св.Кирил и Методий” отправиха учениците по народно пеене 
Адриана Ангова –Х г с учител г-жа Мариана Ангелова;Виктория Спасова –Х г Кристена Тунтева ХI г с 
учител г-жа Милана Влахова и Филип Аргиров XI г с учител Веселин Колев по тамбура. 

 

Награда от конкурса "София – Москва, България – Русия – вчера днес и утре" 

На 16.10.2009г./петък/ от 11,30ч. в Руския културно-информационен център /РКИЦ/ в София, ул. „Шипка” 
N34 в голямата зала ще се състои награждаването на победителите в Националния конкурс за ученици 
и студенти „ София – Москва, България – Русия – вчера днес и утре”. В Трета възрастова група 9-12 клас 
първа награда получи Радостина Стойкова – 11кл.”НХГ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Благоевград. 

Откриване на учебната 2009/2010 година 

Откриването на новата учена година ще се състои на 15.09.2009г. от 9:00 часа в двора на НХГ "Св. св. 
Кирил и Методий". 

За организиране на учениците - 8:45 ч. в двора на НХГ. Присъствието на учениците с униформа е 
задължително! Учениците, които не са получили униформа, да бъдат с прилично облекло. 

 

ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ. НЕМСКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРОМЕНЯТ СВЕТА. 
Как се раждат големите идеи и какво световно значение имат те 
до днес? - За това разказват в своите доклади учениците от 10 б 



клас, членове на Клуба по немски език в гимназията. ...(още)  

 

 

Нa 11.05.2009г в НХГ "Св. св. Кирил и Методий" се въведе униформа. Първи сме в Община Благоевград, 
което е наша всеобща радост. Появата на учениците с униформа в училището и в града породи много 
положителни емоции. Абитурентите от 12а клас - Деси, Павлина, Боряна, Мария, Елица изразяват 
дълбоко съжаление, че нямаха шанса да носят униформи. 

 

 

На 11 май 2009г. НХГ "Св.св. Кирил и Методий" издаде поредния сборник с текстове на ученици от 
профил "Хуманитарен", посветени на Кирил и Методий, на Паисий Хилендарски, на Елин Пелин. Изявите 
им в конференции са доказателство за уменията им да интерпретират художествени текстове, да 
създават есета. 

Поместени са и есета, получили награди на национални и регионални конкурси, стихотворения и 
разкази. 
Рисунките в сборника са дело на ученици от профил "Изобразително изкуство". 



 
 

На 12 май в партера на община Благоевград се откри юбилейна изложба „25 години паралелка 
Изобразително изкуство”. Пред обществеността са представени най – добрите постижения на учениците 
през този дълъг период в областта на графиката и живописта. 

Паралелка профил „Изобразително изкуство” е създадена през 1984г. по инициатива на учителя – 
художник Димитър Сандъкчиев. За изминалите 25 години паралелката израстна, укрепна и достигна 
учебно – творческа зрялост. През ателиетата преминаха няколко стотин възпитаници. Всички те станаха 
носители на особената култура на естета, ценителя, хуманиста. Младите възпитаници на паралелката 
се влеха в социалния, икономическия, културния и обществен живот на града, страната и света. 
Понесоха искрата на градивното, творческото и красивото. И днес ежедневно в художествените 
ателиета на гимназията десетки млади творци трупат знания и умения. Сливат се усилията на учители и 
ученици за постигане на голямата цел – просвета и напредък! 

 

Повече снимки в галерията на сайта. 

 


